
Znění dotčených ustanovením s vyznačenými změnami 

 

§ 3 

 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu 

 

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na 

a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná 

listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná 

přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní 

publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní 

samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, 

 b) výtvory tradiční lidové kultury, zejména folklórní hudební díla, není-li pravé 

jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít 

takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. 

 

 

§ 100 

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům 

předmětů ochrany 

 

 (1) Kolektivní správce je povinen s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu 

uděleného oprávnění 

 a) zastupovat každého nositele práv při výkonu jeho práva, které ze zákona kolektivně 

spravuje, 

 b) převzít za obvyklých podmínek zastoupení každého nositele práv při výkonu jeho práva, 

pokud o to požádá a prokáže, že došlo k příslušnému užití předmětu ochrany, a není-li pro 

výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a pokud jde o díla, pro výkon téhož 

práva k témuž druhu díla, zastupován již zahraniční osobou podle ustanovení § 97 odst. 5 

písm. a), 

 c) zastupovat každého nositele práv při výkonu jeho práva v rozsahu s ním sjednaném, 

 d) zastupovat nositele práv za rovných podmínek, 

 e) vést rejstřík nositelů práv smluvně zastupovaných a rejstřík nositelů práv přihlášených k 

evidenci; rejstřík smí obsahovat pouze údaje, které jsou nezbytné k výkonu kolektivní správy, 
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 f) vést rejstřík předmětů ochrany a rejstřík osiřelých předmětů ochrany, k nimž kolektivně 

spravuje práva, pokud mu jsou tyto předměty známy; rejstříky smí obsahovat pouze údaje, 

které jsou nezbytné k výkonu kolektivní správy, 

g) sdělit tomu, kdo o to písemně požádá, zda zastupuje nositele práv k určitému předmětu 

ochrany pro výkon určitého práva, a vydat o tom na žádost a náklady žadatele písemné 

potvrzení, 

 h) uzavírat s uživateli předmětů ochrany nebo s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich 

sdružených uživatelů nebo s osobami oprávněnými zastupovat zájmy uživatelů podle 

zvláštního právního předpisu6a), kteří užívají předměty ochrany týmž nebo podobným 

způsobem, nebo s osobami povinnými platit odměny podle tohoto zákona, za přiměřených a 

rovných podmínek smlouvy, kterými se pro uživatele 

1. poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo 

kolektivně spravují, 

2. stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 96 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 a písm. b) a 

sleduje jejich plnění, 

3. stanovuje výše a způsob placení odměn podle § 19 odst. 1 a 2, a to na základě počtu osob, 

kterým je dílo sděleno, 

4. určuje způsob placení odměn stanovených tímto zákonem, 

i) domáhat se vlastním jménem na účet zastupovaných nositelů práv nároku na náhradu 

škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně 

spravovaného práva a nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného 

práva, ledaže se nositel práva, je-li k tomu oprávněn, takového nároku domáhá sám nebo je to 

nehospodárné, 

j) vybírat v souladu se zákonem a smlouvami podle písmene h) pro nositele práv odměny a 

případné příjmy z vydání bezdůvodného obohacení, rozdělovat je a vyplácet je v souladu s 

rozúčtovacím řádem; sazby odměn stanovené právními předpisy a odměny pro jednotlivé 

způsoby užití jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty, 

k) vést evidenci vybraných odměn a příjmů z vydaného bezdůvodného obohacení a umožnit 

nositeli práv kontrolu správnosti výše jemu vyplacené odměny či případného příjmu z 

bezdůvodného obohacení, 

l) vytvářet rezervní fond z vybraných odměn a případných příjmů z bezdůvodného obohacení, 

m) vyhotovovat řádnou účetní závěrku, ověřovat ji auditorem a předkládat ji včetně zprávy 

auditora ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejím ověření a schválení nejvyšším 

orgánem kolektivního správce, 
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n) vyhotovovat do 30. června každého roku výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen 

"výroční zpráva") za uplynulý kalendářní rok, obsahující též řádnou účetní závěrku a zprávu 

auditora; výroční zpráva musí obsahovat úplný a pravdivý popis všech rozhodných 

skutečností a musí k ní být umožněn přístup zastupovaným nositelům práv, 

  

o) zveřejňovat řádnou účetní závěrku včetně zprávy auditora bez zbytečného odkladu od 

jejího vyhotovení v Obchodním věstníku, 

p) informovat ministerstvo o všech změnách v údajích uvedených v žádosti o udělení 

oprávnění podle § 98 odst. 2 písm. a) včetně změn v osobě, která je statutárním orgánem 

kolektivního správce nebo členem takového orgánu, a tyto změny doložit, a to bezodkladně, 

nejpozději však do 15 dnů od takové změny, 

r) poskytnout ministerstvu kopii 

1. změny dokumentů přikládaných k žádosti o udělení oprávnění podle § 98 odst. 3 písm. a) 

až c) do 15 dnů od takové změny, 

2. kolektivní smlouvy uzavřené kolektivním správcem do 15 dnů ode dne, kdy o to 

ministerstvo požádá, 

3. smlouvy podle § 97 odst. 5 uzavřené kolektivním správcem do 15 dnů ode dne, kdy o to 

ministerstvo požádá, 

4. rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu, pokud je kolektivní správce účastníkem 

řízení, do 15 dnů ode dne, kdy o to ministerstvo požádá, 

s) zveřejňovat vhodným způsobem umožňujícím i dálkový přístup pro jednotlivé způsoby 

užití předmětu ochrany návrh výše odměn nebo způsob jejich určení, 

t) informovat ministerstvo o rozhodnutích soudů nebo jiných příslušných orgánů v řízení, 

jehož je kolektivní správce účastníkem a které má zásadní význam pro jeho činnost. 

  (2) Kolektivní správce zastupuje nositele práv svým jménem a na jeho účet. 

Kolektivní správce vykonává kolektivní správu nevýdělečně. Kolektivní správce je však 

oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. 

  (3) Uživatelé předmětů ochrany, jakož i osoby povinné k platbě zvláštních odměn jsou 

povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů 

kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. Kolektivní 

správce nesmí informace zjištěné při kontrolní činnosti využít k jinému účelu než k výkonu 

kolektivní správy. Kolektivní správce je oprávněn kontrolovat řádné a včasné plnění smluv 

jím uzavřených při výkonu kolektivní správy; uživatelé předmětů ochrany, jakož i osoby 
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povinné k platbě zvláštních odměn či jiní účastníci takových smluv jsou povinni kolektivnímu 

správci tuto činnost umožnit. 

  (4) Provozovatel provozovny či jiného prostoru, který poskytne provozovnu či jiný 

prostor k provozování nedivadelně provozovaného hudebního díla s textem či bez textu nebo 

uměleckého výkonu (dále jen "veřejná hudební produkce"), je povinen poskytnout 

příslušnému kolektivnímu správci údaje a součinnost potřebnou pro určení totožnosti 

provozovatele veřejné hudební produkce. 

  (5) Dodavatel živé veřejné hudební produkce je povinen předložit provozovateli živé 

veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být 

provozována, a to nejpozději 20 dnů před konáním produkce. Provozovatel živé veřejné 

hudební produkce je povinen tento program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, 

která mají být provozována, oznámit příslušnému kolektivnímu správci, a to nejpozději 10 

dnů před konáním produkce, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem a kolektivním 

správcem dohodnuto jinak. Ustanovení věty první a druhé tohoto odstavce neplatí pro 

dodavatele živé hudební produkce a provozovatele živé hudební produkce, pokud tato 

živá hudební produkce bude provozovat pouze folklórní hudební díla ve smyslu § 3 

písm. b) tohoto zákona, jejichž autor není znám. 

  (6) Při uzavírání smluv podle odstavce 1 písm. h) se přihlédne zejména k 

 a) tomu, zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné hospodářské 

činnosti, 

 b) přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, který uživatel získá 

z užití či v souvislosti s užitím předmětu ochrany, a to včetně četnosti využití ubytovacích 

prostor za účelem získání takového prospěchu, v nichž dochází k užití předmětu ochrany, 

c) charakteru a specifikům místa nebo regionu, ve kterém dochází k užití předmětu ochrany, 

d) účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany. 

 (7) Kolektivní správce je povinen si při zpracování návrhu výše odměn nebo návrhu 

způsobu jejich určení vyžádat stanoviska právnických osob sdružujících příslušné uživatele 

předmětů ochrany, pokud se takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a 

prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů. 
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